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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

والسددد م مددماددد اماالم دد نوالم سدددم نسددد هللل الصدد ةالحمددهللر باللددد لم نو
محمهللو ممآلهوصحمهالط م نالط ه  نومناملهمإحس نإلم ومالهلل ن.

أم ملهلل
 لهفيالهلل اس تالمغو ةوا صةمألهمفأهم ة ممالص فاامثلفيألهالغل

وقدهللأهلل كل وله وحهلله مملدلل دناللممدةةالكممةفيذااه ح ث ا المقمهلل اس
اع لدددهعصدددوًل لمسددد ن دددنالاطدددأأثلددد ن أئمدددةالل م دددةأهم ادددهعوحثعدددوا مدددمالممدددهوان
الك معكم  لللالماحهللثماعًل لم ااضملهالمغدةمدنقدوال نوأحكد معامكلدهأن

لد فمدهط ائدقاللوامعف  وا صة ص فالكممةكم    هللوفقالمللمالمعصوهلللم
صدددددغ  ه أوإهللغ مهددددد عأف لاصددددد  فأ ددددد ف دددددط ياوك ف دددددةاكسددددد  الكممدددددةأو

الل م ةعوأغمضده عف لدذي مد ن د فهاحا د جلم دتالم داغم نم لمغدةالل م دةمدن
أالاد ىألدهقدهلل ؤادذلدلنكم د لحوّيولغوّيإل هأ َّم  ح لة؛الهم لانالل م ةع

كمدددد أن(1)إالمددددنط  ددددقالاصدددد  فأم لع دددد العوال وصددددلإلددددمذلددددكمددددنالمغددددة
.(2)أأحهللأ ك نااهللبومه ل فسلةك مالل بأالاص  ف

ددل ددهللومكمّ  كمدد أنالصدد ف مثددلمعهللمددةمهمددةوضدد و  ةلهلل اسددةاللحددوعفهددوممهّ 
 مكدنلهعكم امهللوأهم اهم فيالهلل اس تالمغو ةممث مةوله نللممةواحهللةعفد 

االساغل نمأحهللهم  ناآلا .
لّ دديأاعددهللممهددذاالمحددثالمامثددلفددي أملدد    االطدد اهلل فلمددمذلددكالملددوالو غمددةم 

هلل اسةص ف ةاحم م ةأ.وال ذوذفياص  فااسم ن
وقهللااا تهذاالموضوعللهللةأسم بمله  

                                                           

عاحع دددقهللعفاددد الدددهلل نقمددد وةعمكامدددةلملددد نل  ددد ون31و ع  فالمدددن صدددفالممادددتالكم ددد فددديالاصددد(1)
م.1991الطملةااولمسلة

المكامةااله  ةلما اث)مهللونا   خ(.ع2هةالط ففي ممالص فلمم هللاليلل(2)
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و دةعوافاعد  قمةالهلل اس تفيالمل التالصد ف ةإذامد قو لدتم لهلل اسد تاللح-
هذاالل لبمنالهلل اس تالص ف ةإلممحوثافص م ة.

ال غمةفيل  هللةحص مايالمغو ةواللمم ةفيهذاالمل ل.-
ال غمةفيإم الالمل    المط هللةمنا لالمواللةم نالمط هللوال  ذ.-
نم اد جمح ولةالوصولإلمالعوا هللوالضوامطالمط هللةالع  س ةالل مةعوم  -

 لهدد عح ددثو هلل ددناللدد بكث دد ممدد لدد ن دد ذا ددنملدد    ااسددم نالع  سدد ةع
فللددهللاصددطهللامملددلاامثمددةوال ددواههللالصدد ف ةم اصددولوالعوا ددهللالادديوضددله 
 ممدد نالصدد فعهددوالددذيهللفلهددملمحكددم م هدد م للددهلل ةأوال ددذوذأوالعمددةعوهددذا

ال ددذوذعكمدد أنهلدد كملدد   ً اأادد ىالمل دد  ااولوااس سدديمددنملدد     مثددل
الكممد تم لسددم ع؛لاامثدلفديالمهلدد توالعمدةفللدهللأناللممدد نحكمدوا مدمملدد

لعمددةأمثماهدد و ددواههلله عوأ ًضدد مددنملدد    ال ددذوذ ددهللمالمددمالوالفدد قوغ  هدد مددن
المل    الايأوضحاه فيالمحث.
الصدد ف ةالمالمعددةمهددذاالمحددثمل للددةالاددواه هللأمدد  ددنالمددله الددذيااملادده لدد

فك ن مماللحوالا لي 
والدددذي امثدددلفددديومضددد تسددد  لةإلعددد نالضدددون مدددممصدددطم كدددلاددد ه ة–1

لاوضدددد  مفهومهددددد .وملددددهلللأقدددددف مدددددمأصددددولاامل دددددةالمالمعددددةمامدددددكالاددددد ه ةع
واوض  م لاله الص في.

 لمله الاحم مددديلل ددد هللةاوضددد  مدددهللىاطددد اهللالاددد ه ةأو دددذوذه اسددداللتمددد–2
ااملدتاسداع اناللصدولالمغو ددة لدهللالال مدلمدتأمل دةااسدم نالصد ف ةعح دث

ضمنسد  قهدذلالاد ه ةوالاأكدهللمدنالفد لالع ئدلالعهللاممالايذك ه المغو ون
م ط اهللهذلالا ه ةأو ذوذه .
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 هلل وكدددلذلدددك دددامم سددداع اناالسدددالم التالمغو دددةلهدددذلالاددد ه ةمدددناددد لالمصددد
ضد و ةيّوالم التالمغو ةالاياساللُتمه فيهذاالمحدث.وكدلذلدكأولدب مد

فهدددمالعضددد   الصددد ف ةوامح صددده ل دددهلًلا؛لاول دددهكث ددد مدددنملددد    االطددد اهللهللقدددة
وال ددذوذفدديالمل ددةالصدد ف ة؛السددالم طملدد    وأحكدد ماط اهللهدد عواحم ددلوافسدد  

 مل ذوذه .
أو دددذوذه سدددواناطددد اهللالاددد ه ةع دددةا ضددد حمدددهللىف سددداللتمأهلللدددةو دددواههللاطم 

أك لدددتهدددذلال دددواههللمدددنالعددد آنالكددد  مأممدددنال دددل أممدددناللثددد الل مددديعكمددد 
ملدل د لمل اهد وقدهلل ا  دُتفديمحثديح ولتاوايالهللقةفياوث عه وضدمط

مال للا ه ةف هد اادا فمد ناللممد نع)العدهللامأاآل انالمهمةوا صة لهللم 
والمحددهللث ن(وقددهللح ولددتاددذ  لالمحددثم دد حملددلالصدد ةالصدد ف ةالغ مضددةأ

 مددمالمل ددةالصدد ف ةوالمفدد هللاتالممهمددةوكددذلك دد حمدد  المددقمدد لاغ   الواقددت
سددوانم لل دد هللةأوالحددذفأوااهللغدد مأواا دد لوغ  هدد ...ومدد  اددالماددواه 

الكممةسوانم للدهللولأمالحدذفالاغ  الهللالليأوالم غيعالل الة ناغ  مل ة
مالمحثفيمل للاهلكلهذلالح ث د ت مدمل  هللةأمااهللغ معو ممذلكُقسّ أمال

الماططالا لي 
أوال المعهللمة.

المولهدددةفددديهدددذاالمهمدددةف دددهملدددلالمصدددطمح تأوضدددحت-ث ل ددد  الامه دددهلل 
 ذوذأالعالمحثعوقهللوافاه لهذلالمف ه م أالمل    عاالط اهلل

قسماه إلمامالفصولاا ملت مماللحوالا لي وقهللال س لةفصولث لث  
لااول  الدد ولملدد    االطدد اهللوال ددذوذفدديااسددم نمددنح ددثالكددمعوقددهلللفصددا

ا كلفيث ثةمم حث 
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الث ثدددددياالطددددد اهللوال دددددذوذفدددددياالسدددددمالملددددد هللالممحدددددثااول  المدددددقمملددددد    
وال م  يوالام سي.

الث ثديوال مد  ي المقممل    االط اهللوال ذوذفياالسمالمل هلل الممحثالث لي
.والام سي

ف هملد    االطد اهللوال دذوذفديمواضدتالل د هللةفعهللأوضحتأم الممحثالث لث 
المامثمةفيأح فأسألامول ه أ

عوقدهللك دفالأم الفصلالث لي فعهللال ولتف هملد    االطد اهللوال دذوذمدنح دث
-الا ل  ن ممحث نالا كلمن

الممحدددثااول  المدددقمملددد    االطددد اهللوال دددذوذفددديأمل دددةالمصددد هلل ك لمصدددهلل 
ااصميعوالمصهلل الم ميواسمالم ةواسماله ئة.

أم الممحثالث لي ف المقممل    االط اهللوال ذوذفيالم داع تعك سدمالف  دلع
والصفةالم مهةعواسمالافض لعواسماآللةعواسموص ةالمم لغةواسمالمفلولع

اللم نواسمالمك ن.
أمد الفصدلالث لدث ف اددالمملد    االطد اهللوال دذوذمددنح دثاللدوعواللدهللهللوقددهلل

اضمنث ثمم حثهي 
فيالاذك  والاأل ث.مل    االط اهللوال ذوذالممحثااول 
فيالاثل ة.مل    االط اهللوال ذوذالممحثالث لي 
فدياللمدتملو  دهألمدتالسد مةعولمدتمل    االط اهللوال ذوذالممحثالث لث 

لمدددتاسدددماللمددتعولمدددتاسدددماللدددلالوم  لدددهلل جاحدددتمضددمولهلحدددو الاكسدد  ع
اللمليعولمتااسم نالم كمة.
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أم الفصلال امت ف اضمنملد    اطد اهللو دذوذحد وفالصد ةوقدهللا دكل مدم
-ممحث ن 

فيالاصغ  . ذوذالط اهللوالمل    االممحثااول 
فياللسب.مل    االط اهللوال ذوذالممحثالث لي 

أمدد الفصددلالادد مال ف عددوم مددماحم ددلالملدد    المولهددةل طدد اهللوال ددذوذفددي
المل ةعوقدهللقمدتف دهماحم دلالعوا دهللوالضدوامطالسداا لأسدم بو مدلاالطد اهلل

وال ذوذ.
وقدددهللاضدددملتا صدددةالمحدددثوأهدددماللاددد ئ الاددديادددمالوصدددول-لا امدددة ا املددد  
إل ه .

ذ متالمحثمفه  الفل ةلسعاه  مماللحوالا لي -ا مس  
فهددد الاآل ددد تالع آل دددةعوفهددد  الااح هلل دددثاللمو دددةوفهددد الاا دددل  وفهددد ال-

المص هلل والم التوفه الالموضو  ت.
هذاالمحثفك لت مماللحوالا لي أم  نالصلوم تالايوالهاليفي

الغمددددولواامهدددد مالددددذيقددددهلل لا  لدددديأثلدددد ناسددددالم طملددددل مددددلالاددددواه –1
الصدد ف ةوا صددةف مدد  المددقمافسدد  واحم ددللوالددب ددذوذه ؛اناحم ددلقضدد   
اط اهللمللالاواه الص ف ة مدهللوواضدًح لمً د فديغ لدبااح د نعأمد ماد ه 

  اتا وطالفك و وامطااذه ن.ال ذوذف ه فعهلل
أوالم حددثئك ف ددةالاددهلل جفددي دد لامددكالموضددو  تمح ددث مددامالالعدد   –2

ف هدددد اددددهلل ًل موضددددو ً  و لددددهللف هدددد اسمسددددً ملطعً دددد  لددددهللال ولددددهايادددد ه ةمددددن
أن سداو بوأن عد  نمد نئالاواه الص ف ةعوالذيمهللو لقهلل سدهل مدمالعد  

و ذوذه .مل    اط اهلله 
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تمهدد فدديلوقدهللا امددهللتفديهددذاالمحدث مددم دهللةمصدد هلل وم الدتمالو ددةاسدال
 ددددددنالمصددددد هلل والم الدددددتاللحو ددددددةلملددددد    االطدددددد اهللوال دددددذوذعفضددددد هلل اسددددداي

والصد ف ةوالملدد لمالمغو دةعالادديسد  هللالي مددمأنأطمدق لدد نأفكد  ي؛اوسددت
وال ذوذفياص  فااسم ن(.هللائ ةلط قالمحثلا ملهلل اسة)مل    االط اهلل

أم  نأهمالهلل اس تالس معةالا صةمهذاالمحثفهي مماللحوالا لي 
عإ ددددد افيوأسدددددم مهولا ئلدددددهإ دددددهللاهللهلل.طددددد  قالمم لددددده دددددذوذالمل دددددةمل الاددددد-

أموالمك  موهي س لةهللكاو المكم ةهللا اللمومالع ه ة.أ.هلل  مي
صدددد لالوصددددفيلمددددهللكاو . ثمدددد نمحمددددوهلل ددددواذفدددديالاصددددغ  محددددثفدددديالاأ-

.22الص ليالص هلل  نملمةهللا اللمومعل ملةالع ه ةعاللهللهلل
وقدددهللولدددهللتأنهدددذاالموضدددوعقدددهللحاددديم هامددد مهلل اسدددياللحدددووالصددد فوالمغدددة
مف و هددد الماامفدددةوأناهامددد مهمالصدددب مدددمإمددد الالملددد    المطددد هللةالللئ دددةع

دد هللةاللادد مهلل اسددةلدد نما وحددولملددلاا دد  اتكمدد  مددّيإ   لفًدد و دد ًذافولددب  
مساوف ةف حصدةلمموضدوعُمغ دةالوصدولإلدمالملد    المطد هللةالل مدةعوم لاد لي

 له .ا جم  نم 
العد انولم ئديالمد حث نىوأا ً اآملأن لهللمحثيالماواضتهدذاقمدواًلحسدل لدهلل

عل كدددون هددد و   دددهللليإل هددد وةأن دددهللللي موأ لدددوممدددن لدددهللف دددهأيثغددد ةأوغفددد
العمولوالصوابعفإنالكمد لروحدهللل.وأسدألهالد لمأنىالمحثق  ًم إلممساو

 موهددو للددل ممدديهددذال فًلدد لمغددةالل م ددةوالمدد حث نف هدد عوا لًصدد لولهددهالكدد 
هلل وايأنالحمهللر بالل لم ن.حسميوللمالوك لوآا 
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 :التمهيـد
نية ىتتتاا اا متتتث : ىتيتتتة  دراستتتع  اتتتط اات تتمهمةت ااتيتتتتع اا تتت  ي  تتتيختت ب  
 االمراد :ااشا:ا( :  )ااتاةيير

 أوال: المعايير:
  جتت  تايتةرو :ىت: تتة  بتدر  تو امشتيةل تت  زيت   : :ت و :تتة ا ختا المعايير لغة

ي ِّر قتة  ااهيتث  ع   سةًسة اهتبةرنعو جةل ف  اسة  ااارب  ":ااتايةر ت  ااتزةيي   َتتةَ 
يتتةر  تتميف  تتةو :اَعو  بتت:   َعتتةيِّرت   تتو     ااايتتةر تتتة َعتتةي رت  تتوو ااتزةييتت و فةااِّ

 .(1)س:ي و :ى: ااايةر :ااتايةر"
:تنتتو ااتاتتةيرة  :ىتت  اا بتتدير  تتةامجو  تمةايتت  قيةستتيع تار:فتتع ق: يتتةو :تنتتو اااهتت:و 

ات تمهف : مهتق عهيتو ىتاا ا وو ثو ع ت ِّ (2)ااتايةريع :ى  ااتنمق :ااجتة  :امخالق
تفيتتت:و  ختتتر يتتتراد  تتتو اابيتتتةرو :  تتت ف ااتايتتتةر ي تثتتت  فتتت  زتتت  نتتتت:اج ت مبتتتق  : 

 ت  :ر اتة ين غ     يز:  عهيو ااش ل.
 ثانيا: االطراد:

و فتتةاتمرد اغتتع ىتت:  تتتفع (3)  تت  ت: تت  )متترد( فتت  زالتيتتو اا  تتة   :االستت ترار
الو :اامتديث     جتر  :عهت  ىتاا قت:ايو  امترد اازت (4)ت  امراد       ة   تش يع

                                                           

ز يترو تمتتد مستب او ىةشتو ااشتةاا و و  مبيتق  ع تد ا اا4/3187اسة  ااارب ال   تنظ:ر )عير( ( 1)
 دار ااتاةرع اابةىرة.

وو تز  تع ااشتر:ق 2008و اام اع اارا اتعو 662يم ع  تجت  ااهغع ااار يع  ت رو   ااتاجو اا:سانظر( 2)
 .1980و اام اع ام:ا  سنع 443يت ع  تجت  ااهغع ااار يع  ت رو ااتاجو اا:ج: ااد:ايعو 

و  مبيتق نتاير تز  ت  دار 164ابنت:ج  اهسيد تمتتد  تديق مست  ختة  ا  اهغعظر  اا هغع ف    :  اان( 3)
 و.1988اا شةئر اإلسالتيعو  ير:تو ا نة و اام اع ام:ا  سنع 

تراجتتت  د. لتيتتت  يابتتت:بو دار ااز تتتب  387 تتت  فتتت  عهتتتو اا تتترع  . راجتتت  امستتتتر ااتاجو ااتفانظتتتر ( 4)
 و.1997اااهتيعو  ير:تو ا نة و 
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:امتتتتًدا ت  ًاتتتتة ت ستتتتًبة :امتتتترد اابيتتتتةر دار اامزتتتتو فيتتتتو تتتتت  اا: تتتتع :جتتتت:ًدا   تجتتتتر 
 .(1):عدًتة

 .(2):ف  اال مالح  يب د  و اابيةس  :ااتبير عهيو
 ينتتتو : تتتي   -   ىنتتتةر ار  ةًمتتتة :ثيبتتة فتتت  ااغةاتتباالمتتتراد نجتتد  عتت :عنتتد اامتتتديث 

 ف تةىيع اابيةر.ياابيةر تتة ي:جب  : 
   َقدََّره  عه  تثةاو.ة   ابيةر اغع  ى: ت در قةر ااش ل  غيره  : عهييفة

:فتت  اال تتمالح  ىتت: تمةزتتةة اااتترب امقتتدتي  فتت  اغتت يوو :اا تتتاو متترائبيو  متتت  
زالتنة عه  زالتيو. فتذاا ع ترع عت  مريتق اانبت     :ت  )َفا ت ( ااتة ت  ي تير 

افاتت  )َعظ تتو( ي تتير )َيْاظ تتو ( )َ ْفا ت ( فتت  اات تتةرفو عرفنتتة عتت  مريتق اابيتتةر    ا
. :زتتت  قيتتتتةر يجتتتب     جتتتتت  فيتتتو  ر اتتتتع  رزتتتة  ىتتتت   ام تتتت و (3)فتتت  اات تتتتةرف

 :اامزو :اافرف :اااهع.
 من شروط القياس:

    ينم ق عه  اابةعدةو فال يز:  شةًاا عه  ااتبير عهيو. – 1
    يز:  ااتبير قد قير عه  زالو ااارب. – 2
ستت اتةاو فتت  زتتالو اااتترب :اابيتتةر فتت  ااهغتتع تتت     يزتت:  اامزتتو قتتد ث تتت ا – 3

ىتتت: اامريبتتتع اا تتت   يتتتة نمزتتتو عهتتت  اا تتتيغع لاا   متتترق  نتيتتتع امافتتتةظ :فتتت  اانمتتت:
 زةنت ت:افبع اب:اعدىو  و ال.

فةاهغتع ااار يتتع ي ختتا جتتل ز يتتر تنيتتة  ةابيتتةرو :ال ياترع اابيتتةر لال زتت  تتت  درر 
  غيتره تت  عهت:و ااار يتعو لا اا  ريعو : "زة  ين غ     يبدو عهو اا  ريع عهت

ى: تارفع ا:ات اازهو فت   نفستية تت  غيتر  رزيتبو :تارفتع ااشت ل فت  نفستو ق ت  
   ي رزب ين غ      ز:  تبدتع عه  تارفتع  م:ااتو اا ت   زت:  اتو  اتد اا رزيتب  

                                                           

 .574ا:سيمو   ااتاجو اانظر( 1)
 .387  ف  عهو اا رع  . راج  امسترو   ااتاجو ااتف انظر( 2)
 .340ااسة قو   انظر( 3)
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:دق وو فجا  تة قدو عهيو ت  ازر ااا:ات   :مئتع اتوو م ت  ال  وِّ لال  نو  خر اهمفِّ 
 .(1)ةاب :ى: قد  درَّب :ار ةط اهبيةر"ي   لايو اام

 ثالثا: الشذوذ:
.:ااشتتةا اغتتع  ىتت:  تتفع تشتت يع تتت  شتتاَّ (2)  تت  ت: تت  )شتتاَّ( ىتت: اا فتترق :اا فتترد

     خةاع.
ْغتتر ب ااتتا  ابةعتتدةو نمتت:  "َتْغتترب" تتت  َغتتَرب يَ : تتتة ختترج عتت  اىتت تتالح  :فتت  اال

ي  فتتت  اات تتتةرف ي تتتةن تنتتتو استتتو ااتزتتتة  عهتتت  :ت  "َتْفَاتتت "  منتتتو ت تتتت:و اااتتت
:يبة هو اابيةس   
(3). 

فتتةاتان  اال تتمالم  االمتتراد :ااشتتا:ا يتزتت  لجتةاتتو فيتتتة ازتتره ا تت  ااستترَّاج تتت  
 بستتيو اازتتالو لاتت  تمتترد :شتتةا ميتتث قتتة   ":اعهتتو  نتتو ر تتتة شتتا ااشتت ل عتت   ة تتو 
فين غتت      اهتتو    اابيتتةر لاا امتترد فتت  جتيتت  اا تتةب اتتو ياتت   تتةامرع ااتتا  يشتتا 

يمترد فت  نظتةئره :ىتاا يست ات  فت  زثيتر تت  اااهت:و :ات: اع ترط  ةاشتةا تنوو فال 
عهتت  اابيتتةر ااتمتترد ا متت   زثتتر اا تتنةعةت :اااهتت:و عهتت  اابيتتةرو فت تت  :جتتدت 
َمْرًفة ت خةاًفة ال شر ف  خالفو اياه ام :  فتةعهو  نتو شتةاو فتذ  زتة  ستت  تتت  

 : نمتتً:ا تتت  اا:جتت:ه  :  ر تت  عر ي تتوو فال تتد تتت     يزتت:  قتتد َمتتة:   تتو َتتتْاىً ةو 
 .(4)"و  مَ هَ اس ي:اه  تر غَ 

 ااشةا لا  ثالثع   ربو ف  ق:او  ":ااشةا عه   ():عه  اار قسو ا   ااسراج

                                                           

 .و.1996 مبيق فخر اادي  ق ة:ة تز  ع ا نة  اام اع ام:ا   33 ا   ع ف:ر  ااتت   ف  اا  ريعو ( 1)

 .164  اا هغع ف    :  ااهغع اهبن:ج  انظر( 2)
 .282  امستر   عهو اا رع  . راج  ااتاجو ااتف   فانظر( 3)
-144-135-134ستتةئ  اااستتزريع م تت  عهتت  اافةرستت  و :ينظتتر اات57و 1/56ام تت:  ال تت  ااستترج ( 4)

153. 

()   ى:   :  زر تمتد    ااسر   ت  ستي  اا غتداد و نمت: و  تمب اات تردو :ختةاع   ت:  اا  تريي  فت
 .110-1/109ىتو انظر   غيع اا:عةة 316تسةئ  زثيرةو  :ف  سنع 
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ثالثع   رب  تنو تة شا ع   ة و :قيةسوو :او يشا ف  اس اتة  اااترب اتو نمت:  
:جتيت  تتة  اس م:او فذ   ة و :قيةسو    ي َات  فيبتة   است مةا تثت  است بةو :است اةاو

تتتة شتتا زتتة  عهتت  ىتتاا ااتثتتة  :ازنتتو جتتةل عهتت  ام تت  :استت اته و اااتترب... :تنتتو 
عنو االس اتة  :او يشا ع  اابيةر نم: تة   يتدفو فتذ  قيةستو : ة تو    يبتة   

تة تتت و :ازتتتنيو اتتتو يستتت اته:ه )َ:دف(  :دف يتتتدفو لا ال يزتتت:  فاتتت  تستتت ب   لال اتتتو
ااا  قة  :َدَعو  شتةاو :ىتاه  شتيةل  مفتظو اس غن  عنو  ت ) رر( ف ةر ق:  اابةئ  

:تنتتو تتتة شتتا عتت  اابيتتةر :االستت اتة و فيتتاا ااتتا  يمتترح :ال ياتترج عهيتتو نمتت: تتتة 
 (1)مز  ت  لدخة  اماع  : ااالو عه  اايجدف"

يجات   ىتت  عهتتو اااتترب تتتة استت تر تتت  فتت  ق:اتتو  "... ف ():ااتر تتتة ازتتره ا تت  جنتت 
اازالو ف  اإلعراب :غيره ت  ت:ا   اا نةعع تمرًداو :جاه:ا تة فةرق عهيو  بيتع 

 .(2) ة وو :انفرد ع  اار لا  غيره شةًاا"
ثو  عةد ا   جن   بسيو ا   ااسراج :  ةع لايتو قستًتة را ًاتة ميتث يتر     اازتالو 

 ع   رب :ى  يز:  ت  ميث االمراد :ااشا:ا عه   ر ا
ااتمتترد فتتت  اابيتتتةر :االستتت اتة  جتيًاتتتة  :يب تتتد  تتتو فتتت  اال تتتمالح اازتتتالو  – 1

ااتمة ق اهبةعدة اااةتع :ااا  زثتر است اتةاو فت  ااهغتع ااار يتعو نمت:  تجت ل استو 
تتتت  اافاتتت  ااثالثتتت  :اار تتتةع و :ز تتتيةغع استتتو ااتفاتتت:  :نمتتت:  قتتتةو تيتتتد   اافةعتتت 

  اابيتتتتتةر :ااستتتتتتةفو :ااتمتتتتترد فتتتتتت  : تتتتتر ت  عتتتتتتًراو :يستتتتتت   ي تتتتتة ااتمتتتتترد فتتتتت
 .(3)االس اتة  :اات:افق األش ةه"

                                                           

 .1/57 ام :  ال   ااسراج( 1)
()  تتة عهتت  اافةرستت و :ختتةاع تبةتتتو فتت   اتتتوو :ىتت: تتت  ز تتةر عهتتتةل ااهغتتعو ىتت:   تت: اافتت ف عثتتتة   تت  جنتت  

-12/81و :تاجتتو امد تتةل 2/132و انظتتر   غيتتع اا:عتتةة ىتتت392ىتتتو : تت:ف  فتت   غتتداد 330 غتتدادو :اتتد ستتنع 
115. 

 تمتد اانجةر ااتز  ع اااهتيع.  مبيق 1/97ااخ ةئب ال   جن  ( 2)
 .1/97و :ااخ ةئب ال   جن  387   ااتاجو ااتف   ف  عهو اا رع  . راج  امستروانظر( 3)
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فتتت  اابيتتتةر شتتتةا فتتت  االستتت اتة   :ىتتت: فتتت  اال تتتمالح اازتتتالو ااتتتا   تمتتترد – 2
  )مبتتتت  ت :نتتتت ( عهتتتت  يختتتترج عتتتت  اابةعتتتتدة اااةتتتتتعو :يزتتتت:  استتتت اتةاو نتتتتةدًراو نمتتتت:

يتتارو ( عهتت  ااستتتةف :ىتت: زثيتترو :نمتت:  ااتة تت  تتت  يتتدف : اابيتتةرو :)مبتت  يتتةن 
:يستتت   يً تتة ااتمتترد فتت  اابيتتةر ال ااستتتةفو :ااتمتترد فتت  اات:افبتتع األشتت ةه غيتتر 

 .(1)شةئ  االس اتة 
ااتمتترد فتت  االستت اتة  ااشتتةا فتت  اابيتتةر  :ىتت: فتت  اال تتمالح اازتتالو ااتتا   – 3

يختتتتترج عهتتتتت  اابيتتتتتةرو :يزثتتتتتر استتتتت اتةاوو نمتتتتت:  اس  تتتتت:ب :اابيتتتتتةر اس  تتتتتةبو 
 .(2)ااتمرد ف  ااستةف ال اابيةر :اس ن:ق :اابيةر  اس نةق. :يست 

ااشةا ف  اابيةر :االس اتة  جتيًاة  :ى: ف  اال مالح اازالو ااتا  يخترج  – 4
عت  ااب:اعتتد اااةتتتعو :اتتو  ستت خدتو اااتتربو نمتت:    تتتيو تفاتت:  تتتة عينتتو :ا: نمتت:  

:  :َت ِّي   .(3)َتْ : :ا   : يةل نم:  َتْ ي :ف :اابيةر َت  
:افبتع تتة :رد تت  تستت:ف نظتةئرهو :ا   اتو يزثتر است اتةاو فأسةر االمراد عنتدىتة ت

 : شتتتي:ف استتت اتةاو :زثتتترة  دا:اتتتوو :ا   اتتتو ي:افتتتق  شتتت ةىوو فتتتذاا اج تتتت   تتتترا  فتتت  
اا ان ف امترا  ال يبةر عهيوو فتذاا زتة  شتةئًاة فت    تست:فو يج:ت اابيةر عهيو :ا 

 و و ال يبتتةر عهيتتواالست اتة  غيتتر ت:افتتق انظتةئره ال تتد تتت  ا  تةف ااستتتةف فيتتوو ازنت
ت تتتتتة و غيتتتتر شتتتتةئ  فتتتت  االستتتت اتة  َ َمةَتْيتتتتا   زتتتتة  ت:افبًتتتتة انظتتتتةئره : شتتتت ةىو ازنتتتت: 

فةابيتتةر  (4)ره عهتت  اا:اجتتب تتت   تثةاتتويتت مةت تتو اااتترب تتت  ااتترو :جريتتت فتت  نظ
 غير جةئت لال عه  ااتمرد ستةًعة :قيةًسة.

                                                           

 1/97:ااخ ةئب ال   جن  .387  عهو اا رع  . راج  امسترو ااتاجو ااتف   ف  انظر( 1)
 انظترة  تثهتع ازرىتة ااستي:م  و :او عتد387  ف  عهو اا رع  . راج  امسترو   ااتاجو ااتف انظر( 2)

 .1/228ااتتىر 
 .98-1/97و :ااخ ةئب ال   جن  282  ف  عهو اا رع  . راج  امسترو   ااتاجو ااتف انظر( 3)
 .1/99  ااخ ةئب ال   جن  انظر( 4)



 انفصم األول: معاٌري االطراد وانشروذ يف تصرٌف األمساء من حٍث انكم 
 وحيتىي عهى ثالثت مباحث

  معاٌري االطراد وانشروذ يف االسم اجملرد: املبحث األول
 وٌتضمن ثالثت مطانب:

 
 اجملرد انثالثً االسم معاٌري االطراد وانشروذ يف املطهب األول:

 اجملرد انرباعًاالسم وانشروذ يف  االطرادمعاٌري  املطهب انثانً:
 اجملرد اخلماسً االسم وانشروذ يف االطرادمعاٌري  املطهب انثانث:
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أبنية االسـ المجرد إما أف تككف ثالثية األصكؿ، فال تكف أقؿ مف ثالثة أحرؼ بالنسبة إلى 
 االستعماؿ. فيأصؿ كضعيا أك 

بتدأ بو كحرؼ ييكقؼ عميو، كحرؼ يتكسطيما، أما بالنسبة إلى أصؿ كضعيا. فتككف بحرؼ يي 
اء بالساكف، كحرؼ يكقؼ عميو بالسككف، كفصمكا إذ يجب االبتداء بالمتحرؾ فال يجكز االبتد

جبؿ ، كىك  –قمر  –بينيما بحرؼ ال تجب فيو الحركة كال السككف ليناسبيما نحك: شمس 
 أكثر األسماء فى المغة.

، كقد كىاًئوً أما بالنسبة إلى االستعماؿ فقد تككف ىناؾ أسماء عمى حرؼ كاحد، كتاء الضمير 
 ع.اـ مف أب، كأخ، كيدو كسنة، كىذا يؤخذ بالسملالاتككف عمى حرفيف، كمحذكؼ 

في بعض مصادر الفعؿ "المثاؿ"  قياسيكىذا ، صمىةنحك: ًعدىة، دية ، كمثالو محذكؼ الفاء 
و اتفاقنا كأصمو "ستو" بدليؿ جمعو عمى : سنحك فيكىك قميؿ سمع  –كمثالو محذكؼ العيف 

عف ثالث أحرؼ كال تزيد عف خمسة،  فاالسـ المتمكف "المعرب" ال تقؿ أصكلو (ُ)"أىٍستىاه"
سـ ال يككف أقؿ مف ثالثة : "إف االالخميؿ*عمماء المغة يقكؿ  كىذا ما كرد ذكره عند أكثر

 .(ِ)أحرؼ، حرؼ يبتدأ بو كحرؼ تحشى بو الكممة، كحرؼ يكقؼ عميو"
د سـ عمى ثالثة أحرؼ، كلكنيـ قامف  الدنيا اسـ أقؿ عددان  فيككافقو تمميذه بقكلو: "ليس 

يحذفكف مما كاف عمى ثالثة حرفنا كىك فى األصؿ لو، كيردكنو في التحقير كالجمع؛ كذلؾ 

                                                 

تحقيؽ محمد الحسف، محمػد الزفػزاؼ، كمحمػد عبدالحميػد، . ُش ، ىامٕ/ُانظر: ىامش شرح الشافية لمرضي ( ُ(
، ْٗ، ّٗكاألفعػػػاؿ كالمصػػػادر البػػػف القطػػػاع، ـ ، كأبنيػػػة األسػػػماء ُِٖٗدار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت ، لبنػػػاف، 
أبنيػػػة ، كانظػػػر:  َُْ/ّـ.  ك كالمفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش َََِ، الطبعػػػة ـتحقيػػػؽ الػػػدكتكر أحمػػػد محمػػػد عبػػػد الػػػداي

 ، فى باب ذكر أقؿ األصكؿ األسماء كأكثر أصكليا.ْٗ-ّٗ البف القطاع اؿ كالمصادر األسماء كاألفع
ىػػػػ، انظػػػر: ترجمتػػػو بغيػػػة الكعػػػاه  ُٕٓسػػنة  تػػػكفي*ىػػك الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد بػػػف عمػػرك بػػػف تمػػػيـ الفراىيػػػدم البصػػػرم، 

نباه الركاة ُٓٓ/ُ  ىػ. ُّْ/ُ، كا 

  ـ.ُُْٗاد، ، الطبعة بغدّصم العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيد ( انظر:(ِ
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، كفي شفة:  ٍيحه رى : حي فٍييىةقكليـ فى دىـ ديمىٌي، كفي ًحرو . كفي ًعدىة كيعٍيدة"شي
. فما جاء عمى (ُ)

ر ثالثة أحرؼ فيك أكثر الكالـ في كؿ شئ مف األسماء كاألفعاؿ كغيرىما، مزيدنا فيو كغي
كاف عمى أربعة أحرؼ ماالكالـ. ثـ  فيمزيد فيو، كذلؾ ألنو كأنو ىك األكؿ، فمف ثىَـّ تمكف 

ألنيا  ؛أقؿ ال تككف في الفعؿ البتة كال يكسر بتمامو لمجمع كىيبعده، ثـ بنات الخمسة، 
ثرة فالكالـ عمى ثالثة الك فيفييا. فالخمسة أقصى الغاية الكثرة فاستثقؿ ذلؾ  فيالغاية 
 .(ِ)"خمسة أقؿ الثالثة فى الكالـ، كأربع أحرؼ كخمسة ال زيادة فييما كال نقصاف. كالأحرؼ

ال زيادة فييا تككف عمػى ثالثػة أصػكؿ أصػؿ ثالثػي  التي"اعمـ أف األسماء  *ويقول ابن جني
 .(ّ)رباعي كأصؿ خيماسي" كأصؿ

و "ال يكػكف نػ؛ ألفت أحػد أصػكلوذفما اعترل ىػذه األسػماء مػف نقػص عػف ثالثػة أحػرؼو فقػد حػ
 .(ْ)كقد سقط منو حرؼ ثالث يبيف لؾ ذلؾ التصغير كالجمع" إالأسـ عمى حرفيف 

لىعىؿَّ أىػـ مػا يالحػظ فػي بحػث الصػرف يف ألبنيػة األسػماء المجػردة المتمكنػة "المعربػة" أنيػـ لػـ يكى
 نحػػك:يتكممػكا عػػف كجػػكد أسػػماء ثنائيػػة البنيػػة، كلػـ يتعرضػػكا ألبنيػػة الحػػركؼ كاألسػػماء المبنيػػة 

ٌب جيؿ(ٓ))مف( ك)ما( لندكر تصرفيا  ة كالرباعية كالخماسية.ياىتماميـ باألسماء الثالث . بؿ صي

                                                 
  .ََِٗالطبعة ىاركف مكتبة الخانجى القاىرة، مصر الطبعة، الخامسة  ِِّ/ّالكتاب لسيبكيو  ((ُ

 .َِِ-ُِٔ/ْ، كانظر: باب ًعدة ما يككف عميو الكمـ" الكتاب  َِّ-ِِٗ/ْالكتاب لسيبكيو  ((ِ
ي، كمػػف مؤلفاتػػو سػػر صػػناعة فػػي المكصػػؿ ثػػـ بغػػداد بعػػد الفارسػػ دٌرسالفػػتح عثمػػاف بػػف جنػػي ،  أبػػك*ابػػف جنػػي ىػػك 

  .ِِّ، كبغية الكعاة ِّٓ/ِىػ، انظر: إنباه الركاه ِّٗفي بغداد سنة  تكفياألعراب كالمحتسب، 

، تحقيػؽ ابػراىيـ مصػطفى كعبػدم األمػيف، ُٖ/ُانظر: : شرح ابف جني لكتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني ( (ّ
  ـ.ُْٓٗة األكلى، اإلدارة العامة لمثقافة، كزارة المعارؼ، الطبع

  بيركت. -عالـ الكتب  - عضيمة. تحقيؽ عبدالخالؽ ِْ/ُانظر: المقتضب لممبرد ( (ْ

  .ٖ/ُانظر: شرح الشافية لمرضي ( (ٓ
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المجير  إلي   الثالثيي االسم (ٔ)قسم بعض الصرفيين  
:قسمين

 أ: مجرد غير مضعؼ.
 اتحدتأك ما  (ِ)ر"نحك "بىبٍ كيجي عمى فىٍعؿ، فيما اتحدت فيو الفاء كالعيف ب: مجرد مضعؼ 

ظٌ حدت عينو كالمو "دىٍعد" أك ما ات فاؤه كالمو   "                          نحك "حى

 "ديبٌ كعمى "فيٍعؿ" نحك: "

مىـ"  كعمى "فىعىؿ" نحك: "صى
 (ّ)ر"زى كعمى "فيعىؿ" نحك: "خي 

 كعمى "ًفعىؿ" نحك: "ًعمىؿ"
ص"  (ْ)كعمى "فيعىؿ" نحك: "عيصى
 كال يحفظ شيء منو جاء عمى "فىعيؿ" كال ًفًعؿ". (ٓ)صفة نحك: "دىًرد"كعمى "ًفًعؿ" كال يحفظ إال 

 ًفًعؿ".
                                          

ى عشر ككانت القسمة العقمية تقتضي اثن عشرة د المتفؽ عميياسـ الثالثي المجر إف أبنية اال
 .العالقة لوه بالكزفـ لإلعراب أك البناء ك ، فالـ االس  بناءن 
تعذر االبتداء كالضـ كالكسر، كاستبعد السككف ل : الفتحىي أما الفاء فمو ثالثة حركات -

 بالساكف.

                                                 
، تحقيػؽ دكتػكر مصػطفى النمػاس، ُٖ-ُٕ/ُانظر::ارتشاؼ الضػرب مػف لسػاف العػرب، ألبػي حيػاف األندلسػي ( (ُ

 األفعػاؿلمجرد الثالثػي كبعضػيـ يجعمػو "ثنائينػا، انظػر: أبنيػة األسػماء كأكثرىـ يدخؿ المجرد المضعؼ في مطمؽ ا
  .ُّّكالمصادر البف القطاع ص 

  .َِّ/ُىك نكع مف السباع كىك أعجمي معرب، انظر: المساف )بير(  (ِ)
 .ُُْٗ/ِ، انظر: المساف )خزر( األرانبخزر: ذكر  (ّ)
 .ِِٕٗ/ْلدنب، انظر: المساف)عصص( عصص: لمعصكص كىك أصؿ ا (ْ)
(ٓ)

  .ُّْٓ/ِدرد: كىك ذىاب األسناف، انظر: المساف )درد(  
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ف. فالصكرة العقمية لألبنية ضـ كالكسر كالسكك : الفتح كالىييف فمو أربع حركات أما الع -
ف ضرب ثالثة في أربعة. كىي تنجـ عف ذلؾ اثنتا عشرة صكرة، كىي حاصمة مالتي 

 :كالتالي

فتح فاء البناء، يمـز معو فتح عينو، أك ضميا، أك كسرىا أك سككنيا، فتمؾ أكزاف أربعة  -
 :كىي

بىؿ  –نحك: "فىرىس االسـ في"فىعىؿ" :   نىير"  -جى

د  االسـ في"فىعيؿ" :  بيع  -نحك: "عىضي  رىجيؿ" –ضى
 كىًتٍؼ" -فىًخد –نحك: "كىًبر  االسـ في"فىًعؿ" : 

ٍقر –كىٍعب -نحك: "كىٍمب  في االسـ:  (ُ)"فىٍعؿ"  فىٍيد" -صى
ن الفاء يلزم معو  أو سيرونيا  فتليك أوزان فتح عين البنياء أو ضيميا أو رسيرىا  -أيًضا–وا 

 ى وىي:أربعة أخر 
رىد  في"فيعىؿ":  بىع  -االسـ نحك: صي ر -ري  خيزى
 ظينيب –االسـ نحك: عينيؽ  في"فيعيؿ": 
 قيٍرط -بيٍرد  –نحك: قيٍفؿ  االسـفي "فيٍعؿ": 
 .(ِ)ؿنحك: ديئً  االسـ في"فيًعؿ": 

كنيا، فتمػؾ أكزاف أربعػة كالبنػاء أك ضػميا أك كسػرىا أك سػ عػيفكسر فاء البناء يمـز معػو فػتح 
 :كىيأخرل 
 ًعكىض –ًضمىع  –االسـ نحك: ًعنىب  في"ًفعىؿ" 

                                                 
حتػػى كثػػر كشػػاع كانتشػػر" انظػػر: الخصػػائص، تحقيػػؽ محمػػد عمػػي  األبنيػػة"فىٍعػػؿ" : قػػاؿ ابػػف جنػػي: "فىٍعػػؿ" أعػػدؿ ( (ُ

 ـ.ُٕٓٗ، المكتبة العممية، دار الكتب المصرية سنة ٗٓ/ ُالنجار 
الثالثػػي سػػكل العشػػرة التػػي كثػػر تػػداكليا عمػػى لسػػاف العػػرب. انظػػر: الكتػػاب، * كلػػـ يػػذكر سػػيبكيو مػػف أبنيػػة المجػػرد 

 .ِْْ-ِّْ-ِِْ/ْىاركف 
  .ُٖ/ُ. كالمنصؼ البف جني ُّٔ-ُّٓ-ُّْكأبنية األسماء كاألفعاؿ كالمصادر البف القطاع ص 

 . ُُِّ/ِدئؿ:  دكيبة كالثعمب انظر: المساف، )دأؿ( (ِ)


